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REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE ABRIL DE 2022 

 

 

INICIADA A REUNIÃO ÀS ________ HORAS 

 

PRESENÇAS: 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------ORDEM DO DIA ------------------------------------------- 

--------------------------------------------------INFORMAÇÕES--------------------------------------------- 

1. Do despacho do Presidente da Câmara, datado de 4 de abril de 2022, que concordou 

com a seguinte informação dos serviços do Departamento de Obras Municipais: 

REABILITAÇÃO DOS FORNOS DA CRUZ DE PEDRA - CREIXOMIL - PEDIDO DE 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EMPREITADA - Em 29/06/2021 foi adjudicada a 

empreitada em assunto à empresa "Camacho Engenharia, S.A.", pelo valor total de 

€727.058,01 + IVA, para um prazo de execução de 240 dias. Em 16/07/2021 foi 

assinado o contrato de empreitada, isento de visto do Tribunal de Contas devido ao 

montante envolvido, e em 9/08/2021 foi formalizada a consignação e comunicação do 

PSS, iniciando os trabalhos nessa mesma data. Na sequência do atraso verificado na 

execução da obra, ao abrigo do n.º 1 do art.º 404 do CCP, foi enviado no dia 

13/01/2022 ofício para o adjudicatário solicitando a apresentação de um Plano de 

Trabalhos Modificado e do respetivo Plano de Pagamentos, adotando as medidas de 

correção necessárias para a recuperação do atraso verificado. No dia 1/02/2022 o 

adjudicatário respondeu, expressando várias dificuldades e constrangimentos 

promovidos pela Pandemia Mundial — SARS Covid 19, e descrevendo cinco 

contingências e entropias, que no seu entendimento provocaram atrasos na execução 

da empreitada e justificam a solicitação de uma prorrogação de prazo na empreitada 
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por um período de 90 dias. Das cinco contingências descritas, considera-se que a 1.ª, 

2.ª, 3.ª e 5.ª situações pontuais de exigências ao nível da segurança e a necessidade de 

utilização de equipamentos específicos eram expectáveis tendo em consideração a 

idade e o tipo de construção do edifício a reabilitar, estando inclusivamente previsto 

na empreitada a execução do escoramento de paredes existentes para a sua 

contenção, considerando-se apenas a 4.ª situação descrita como imponderável. De 

facto, a inexistência de fundações com uma profundidade corrente nos muros em 

alvenaria a manter, implicou a necessidade de execução da escavação de vários poços 

de fundação previstos na proximidade dos referidos muros por fases e de forma 

alternada, para que as condições de segurança pudessem ser asseguradas ao longo da 

execução dos trabalhos. Pela minha análise, esta situação refletiu-se de facto no atraso 

da escavação e betonagem dos poços de fundação, tarefas identificadas como críticas 

no plano de trabalhos contratual, em 30 dias. É inegável que a situação pandémica 

vivida nos últimos dois anos, teve de facto implicações ao nível da execução dos 

trabalhos englobados na empreitada, atrasando-a diretamente devido às limitações 

impostas pelas orientações da DGS no que respeita aos procedimentos a adotar em 

caso de infeção por COVID-19, implicando quebras na mão-de-obra disponível em 

obra. Também ao nível das empresas de fabrico de materiais de construção, a situação 

é idêntica, pois com as dificuldades de mão-de-obra, as linhas de produção foram 

parando, o que agora se renete numa escassez generalizada de matéria-prima e de 

materiais, impedindo a normal evolução de vários trabalhos previstos. A situação mais 

evidente de dificuldades de entrega de materiais na empreitada, refere-se aos 

materiais necessários para a execução da estrutura de madeira, por se tratarem de 

sistemas construtivos e secções pouco utilizados no nosso país, havendo por isso uma 

dificuldade acrescida com os prazos de entrega desses materiais. Esta situação de 

dificuldade de entrega destes materiais foi confirmada junto de outros fornecedores 

de madeiras, havendo um discurso constante de inexistência de stocks e de um tempo 

de produção + entrega estimado entre 60 a 90 dias, quando em período pré Covid 

seria espectável obter os mesmos materiais em cerca de 15 dias após adjudicação. 

Apesar de a "Camacho Engenharia, S.A." ter adjudicado o fornecimento e aplicação da 

estrutura de madeira (vigas em madeira e lajes em painel CLT) em janeiro 2022, está 
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prevista a entrega destes materiais apenas em abril 2022, tornando impossível a 

conclusão da obra no prazo contratual. De facto, sem a possibilidade de efetuar a 

estrutura de madeira, há várias outras atividades impedidas de iniciar, nomeadamente 

o revestimento das coberturas com camarinha de zinco, a colocação de caixilharias, a 

instalação de equipamentos sensíveis às intempéries, mobiliário, instalação elétrica e 

telecomunicações, divisórias em gesso cartonado, acabamentos finais em paredes, 

tetos e pavimentos. Analisando o plano de trabalhos contratual, para a execução das 

referidas atividades condicionadas está prevista uma duração no caminho crítico de 50 

dias, para a execução de lajes em painel CLT está prevista uma duração no caminho 

crítico de 7 dias. Assim, confirma-se a pertinência em conceder a prorrogação de prazo 

solicitado de 90 dias. A concessão desta prorrogação não dá direito, ao empreiteiro, de 

qualquer indemnização ou outra forma de compensação. Face ao exposto, a 

modificação contratual que se pretende levar a efeito, e que consiste na prorrogação 

do prazo graciosa para a execução da empreitada até ao dia 5 de julho de 2022, não 

encerra qualquer obstáculo legal, devendo, no entanto, tal acordo entre as partes 

revestir pelo menos a mesma forma solene que a do contrato, nele contendo todas os 

circunstancialismos descritos no documento remetido pela adjudicatária e pela 

fiscalização da empreitada. À consideração superior.” --------------------------------------------

--- 

2. Do Relatório do Plano de Riscos e Infrações Conexas - Ano de 2021, que se anexa. 

(Anexo 1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------DELIBERAÇÕES------------------------------------------

----- 

3. CÂMARA – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL, REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2022. 
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DELIBERADO 

 

 

4. OBRAS PÚBLICAS – ESCOLA HOTEL IPCA – QUINTA DO COSTEADO – RESPOSTA A 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o 

despacho do Presidente da Câmara, datado de 30 de março de 2022, que aprovou a 

seguinte informação dos serviços do Departamento de Obras Municipais: “Na 

sequência do pedido de esclarecimentos apresentado pela interessada “Casais – 

Engenharia e Construção S.A.” serve o presente para informar que: Em virtude de não 

ter sido dada resposta aos pedidos de esclarecimentos dentro do prazo fixado, este 

será prorrogado por período equivalente ao atraso verificado. No que respeita ao 

prazo para apresentação, e posterior resposta aos Erros e Omissões, não se trata de 

lapso, ele foi previsto naqueles termos ao abrigo da alínea k) do n.º 2 do artigo 189.º, 

do Código dos Contrato públicos, tendo sido definido, na cláusula 1.1.8 do Convite, um 

prazo superior ao previsto no artigo 50.º do CCP para a identificação dos Erros e 

Omissões. O prazo para a apresentação das propostas será prorrogado por prazo 

adequado, caso sejam apresentados Erros e Omissões.” 

DELIBERADO 

 

 

5. FREGUESIAS – FREGUESIA DE CANDOSO S. MARTINHO - CONTINUIDADE DO 

PROJETO SOCIAL “CANDOSO ATIVO” (2022/2023) – Presente a seguinte proposta: “O 

projeto social “Candoso Ativo”, implementado desde 2015 no âmbito do orçamento 

participativo, tem como principal objetivo a promoção do envelhecimento ativo e a 

prevenção do isolamento social de pessoas com idade igual ou superior a 55 anos 

residentes na Comissão Social Interfreguesias Vale do Selho. Tendo em consideração a 

conjuntura recente de pandemia pelo COVID 19, este projeto redefiniu a sua estratégia 

de intervenção por forma a responder às necessidades emergentes da população idosa 

desta área geográfica. Neste contexto, a equipa do “Candoso Ativo” passou a 

operacionalizar um conjunto de ações que privilegiam o acompanhamento de 

proximidade em contexto domiciliário, como sendo, apoio na realização de compras, 
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no pagamento de contas, na aquisição de medicação, na facilitação de contactos com 

as entidades da saúde e no acompanhamento à vacinação para o Covid-19. 

Atualmente encontram-se em acompanhamento 140 idosos, dos quais 31 integrados 

no âmbito do Programa Municipal “Guimarães 65+”, garantindo o projeto “Candoso 

Ativo” a manutenção de contactos de monitorização permanente, o que previne o 

agravamento do estado de saúde mental destes idosos. Por outro lado, ressalvem-se 

os contributos para um envelhecimento saudável e ativo, na medida em que este 

projeto proporciona também um conjunto de atividades diárias, nomeadamente 

ginástica, yoga e vários ateliers. Comprovada a importância desta iniciativa e o seu 

impacto positivo para a comunidade envolvente, na medida em que o trabalho de 

proximidade desenvolvido assume grande premência para o bem-estar e segurança da 

população-alvo, submete-se para aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, 

da Assembleia Municipal, a continuidade do projeto “Candoso Ativo”, através da 

transferência, a título de subsídio, do valor de €20.000,00 (vinte mil euros), 

correspondente a um período de 12 meses (de 3 de maio de 2022 a 2 de maio de 

2023), à Junta de Freguesia de Candoso S. Martinho, com repartição plurianual, ao 

abrigo da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, de 

acordo com as condições e nos termos explanados na Minuta do Protocolo que se 

anexa. À consideração superior.” (Anexo 2) 

DELIBERADO 

 

 

6. FREGUESIAS – FREGUESIA DE PONTE - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL 

“JUNTA AMIGA” (2022/2023) – Presente a seguinte proposta: “A Câmara Municipal de 

Guimarães tem apoiado inúmeros projetos de âmbito social, conformando-se com os 

objetivos plasmados na Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável 

(2017-2025) e com a necessidade de diversificar e ajustar as respostas sociais às 

especificidades do território e dos seus cidadãos. O projeto “Junta Amiga”, 

implementado pela Junta de Freguesia de Ponte há cerca de 6 anos, visa a promoção 

do bem-estar físico, cognitivo e emocional das pessoas idosas, com deficiência, ou 

doença crónica, residentes na Vila de Ponte, contribuindo para a melhoria da sua 
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qualidade de vida e das suas condições habitacionais, na medida em que este projeto 

prevê a realização de pequenas reparações ao domicílio. Este projeto proporciona 

ainda um conjunto de atividades de convívio, nomeadamente passeios, nos quais 

participaram 148 idosos, e garante uma monitorização permanente do estado de 

saúde mental destes idosos, acompanhando 26 idosos integrados no âmbito do 

Programa Municipal “Guimarães 65+”. Considerando os resultados apresentados, e 

como reconhecimento do interesse deste serviço para a comunidade, submete-se para 

aprovação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, a 

continuidade do projeto “Junta Amiga”, através da transferência, a título de subsídio, 

do valor de €15.000,00 (quinze mil euros), à Junta de Freguesia de Ponte, 

correspondente a um período de 12 meses (de 3 de maio de 2022 a 2 de maio de 

2023), com repartição plurianual, ao abrigo da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, de acordo com as condições e nos termos explanados na 

Minuta do Protocolo que se anexa. À consideração superior.” (Anexo 3) 

DELIBERADO 

 

 

7. FREGUESIAS – FREGUESIA DE URGEZES - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL 

“URGEZES SOLIDÁRIO” (2022/2023) – Presente a seguinte proposta: “A Câmara 

Municipal de Guimarães tem apoiado inúmeros projetos de âmbito social 

conformando-se com os objetivos plasmados na Estratégia Nacional para o 

Envelhecimento Ativo e Saudável (2017-2025). O projeto “Urgezes Solidário”, 

executado pela Junta de Freguesia de Urgezes e implementado desde 2018, visa 

promover a melhoria da qualidade da vida das pessoas que se encontram em situação 

de vulnerabilidade social pelo desenvolvimento de estratégias de intervenção que 

privilegiam o contacto de proximidade e uma adequada articulação interinstitucional. 

Para cumprimento dos seus objetivos, este projeto atua em diversas frentes, sendo 

evidente o seu impacto na comunidade e na melhoria da qualidade de vida das 

pessoas. Conta, para o efeito, com o envolvimento de 23 pessoas voluntárias, e 

privilegia o trabalho em rede, o que se consubstancia na dinamização de 39 atividades 

em conjunto com os diversos parceiros locais. No âmbito da sua Loja Social e do 
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Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, e em parceria com o 

Centro Social e Paroquial de Nespereira, foram distribuídos 806 cabazes alimentares. 

Foram ainda cedidos 70 equipamentos adaptativos a pessoas com diferentes graus de 

dependência. Para além das ações já elencadas, este projeto promove o 

envelhecimento saudável e ativo, por via da dinamização de atividades de promoção 

do bem-estar físico, cognitivo e emocional, prevenindo a solidão e o isolamento social, 

e acompanha 93 idosos referenciados pelo Programa Municipal “Guimarães 65+”. Na 

medida em que o trabalho de proximidade em cima descrito assume grande premência 

para o bem-estar e segurança da população-alvo, submete-se para aprovação da 

Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, a proposta de 

execução deste projeto através da transferência, a título de subsídio, do valor de 

€20.000,00 (vinte mil euros), correspondente a um período de 12 meses (3 de maio de 

2022 a 2 de maio de 2023), para a Junta de Freguesia de Urgezes, ao abrigo do disposto 

na alínea c) do nº1 do artigo 33º e da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, 

de 12 de Setembro, de acordo com as condições e nos termos explanados na Minuta 

do Protocolo que se anexa. À consideração superior.” (Anexo 4) 

DELIBERADO 

 

 

8. FREGUESIAS – FREGUESIA DE S. TORCATO - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL 

“JUNTAR SÃO TORCATO” (2022/2023) – Presente a seguinte proposta: “Tendo em 

linha de conta os objetivos plasmados na Estratégia Nacional para o Envelhecimento 

Ativo e Saudável 2017-2025 e a necessidade de diversificar e adaptar as respostas 

sociais às especificidades do território e dos cidadãos, a Câmara Municipal de 

Guimarães tem apoiado a implementação, no nosso território, de vários projetos na 

área social. O projeto “Juntar São Torcato”, executado pela Junta de Freguesia de S. 

Torcato, visa o desenvolvimento de estratégias de intervenção que respondam às 

situações de vulnerabilidade social desta freguesia, privilegiando o contacto de 

proximidade, sobretudo com os mais velhos, por forma a garantir uma monitorização 

frequente do bem-estar global dos mesmos e também uma adequada articulação 

interinstitucional e a dinamização do trabalho em rede. Dando cumprimento aos 
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objetivos basilares deste projeto, está em fase de finalização a implementação da 

plataforma do “banco de coisas”, cujo foco está na promoção da adoção de 

procedimentos de reciclagem e de reutilização de equipamentos de puericultura e de 

equipamentos adaptativos, permitindo conciliar as novas tecnologias com a procura de 

bens. Com o banco de equipamentos geriátricos foi possível apoiar 28 pessoas, por via 

da cedência de produtos de apoio. Tendo em conta a realidade atual e a necessidade 

de um acompanhamento mais próximo da população, este projeto prevê também a 

realização de pequenas reparações ao domicílio, tendo sido apoiadas 28 situações 

neste âmbito. No contexto pandémico atual, este projeto apoiou ainda no transporte 

de cerca de 300 idosos ao centro de vacinação, na emissão de certificados de 

vacinação, na distribuição de máscaras e gel desinfetante e assegurou, a cerca de 45 

idosos, o transporte para acesso a farmácias e serviços de cuidados de saúde. 

Comprovada a importância desta iniciativa e o seu impacto positivo para a 

comunidade envolvente, submete-se para aprovação da Câmara Municipal e, 

posteriormente, da Assembleia Municipal, a continuidade do projeto “Juntar São 

Torcato”, através da transferência, a título de subsídio, do valor de €15.000,00 (quinze 

mil euros), correspondente a um período de 12 meses (de 3 de maio de 2022 a 2 de 

maio de 2023), à Junta de Freguesia de S. Torcato, com repartição plurianual, ao abrigo 

da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, de acordo com 

as condições e nos termos explanados na Minuta do Protocolo que se anexa. À 

consideração superior.” (Anexo 5) 

DELIBERADO 

 

 

9. FREGUESIAS – FREGUESIA DE CALDELAS - CONTINUIDADE DO PROJETO SOCIAL 

“ESTE LUGAR NÃO É PARA VELHOS: ESPAÇO CONVÍVIO SÉNIOR” (2022/2023) – 

Presente a seguinte proposta: “A Câmara Municipal de Guimarães tem sustentado a 

continuidade de vários projetos na área social, conformando-se com os objetivos 

plasmados na Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (2017-2025) 

e com a necessidade de diversificar e ajustar as respostas sociais às especificidades do 

território e dos seus cidadãos. O projeto “Este lugar não é para velhos: espaço convívio 
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sénior”, implementado pela Junta de Freguesia de Caldelas desde fevereiro de 2019, 

visa a promoção de um envelhecimento saudável e ativo por via da dinamização de 

atividades de promoção do bem-estar físico, cognitivo e emocional, prevenindo a 

solidão e o isolamento social e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas com mais de 50 anos, residentes na Vila das Taipas e proximidades. Após 

quatro anos de execução, tendo em vista a persecução de objetivos estratégicos 

alinhados com as necessidades efetivas da população-alvo, foi implementado um 

Gabinete de Intervenção Social que garante um atendimento de proximidade à 

comunidade. Neste contexto, foram apoiados 37 agregados, mediante entrega de 

cabazes, foram atribuídos 21 apoios sociais a famílias vulneráveis, bem como se 

intensificou o acompanhamento de proximidade, priorizando o apoio na realização de 

inúmeras atividades de vida diária resultantes do atual contexto pandémico. A 

intervenção enquadra também um conjunto de outras atividades, como sendo, o 

atelier “Palavras à Solta”, um atelier de pintura, bordados e crochet, aulas de pilates, 

música e judo, estando integrados no espaço convívio sénior, à data, 62 idosos. 

Considerando os resultados apresentados, e como reconhecimento do interesse deste 

serviço para a comunidade, submete-se para aprovação da Câmara Municipal e, 

posteriormente, da Assembleia Municipal, a continuidade do projeto “Este lugar não é 

para velhos: espaço convívio sénior”, através da transferência, a título de subsídio, do 

valor de €20.000,00 (vinte mil euros), à Junta de Freguesia de Caldelas, 

correspondente a um período de 12 meses (de 3 de maio de 2022 a 2 de maio de 

2023), com repartição plurianual, ao abrigo da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro, de acordo com as condições e nos termos explanados na 

Minuta do Protocolo que se anexa. À consideração superior.” (Anexo 6) 

DELIBERADO 

 

 

10. FREGUESIAS – FREGUESIA DE MESÃO FRIO – PROJETO SOCIAL “CENTRO DE 

CONVÍVIO” – Presente a seguinte proposta: “A Câmara Municipal de Guimarães tem 

vindo a apoiar inúmeros projetos de âmbito social, conformando-se com os objetivos 

plasmados na Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável (2017-2025) 
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e no Programa Nacional para a Saúde Mental, que defendem a implementação de 

programas de promoção do bem-estar e da saúde mental da população, enquanto 

medidas estratégicas na garantia da sua inclusão e de um envelhecimento saudável e 

ativo. O projeto “Centro de Convívio”, implementado pela Junta de Freguesia de Mesão 

Frio, visa a promoção do bem-estar físico, cognitivo e emocional das pessoas com mais 

de 55 anos residentes nesta área geográfica, prevenindo a sua solidão e o seu 

isolamento social. Tendo em conta o contexto atual de pandemia pelo Covid-19, e a 

consequente necessidade de um acompanhamento mais próximo da população em 

situação de vulnerabilidade, este projeto tem desenvolvido um conjunto de ações para 

a promoção da participação social, disponibilizando também sessões de terapia 

ocupacional. Para além disso, conta com a colaboração de um recurso humano 

especializado em intervenção social, que tem garantido o acompanhamento de 50 

idosos referenciados no Programa Municipal “Guimarães 65+”. Considerando o 

exposto, e em reconhecimento do impacto positivo que o projeto “Centro de Convívio” 

tem na qualidade de vida da comunidade envolvente, submete-se para aprovação da 

Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia Municipal, a transferência à Junta 

de Freguesia de Mesão Frio, a título de subsídio, do valor de €30.000,00 (trinta mil 

euros), correspondente ao período de 3 de maio de 2022 a 2 de maio de 2023, com 

repartição plurianual, ao abrigo da alínea j) do nº 1 do art.º 25º da Lei nº 75/2013, de 

12 de Setembro, de acordo com as condições e nos termos explanados na Minuta do 

Protocolo que se anexa. À consideração superior.” (Anexo 7) 

DELIBERADO 

 

 

11. URBANISMO – RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO (PARA A 

MATERIALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA DENOMINADA “VIA DE ACESSO AO 

AVEPARK”) – INSTRUÇÃO DOS PROCESSOS DE AUTORIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO DE 

SOLO CLASSIFICADO COMO RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN), RESERVA 

AGRÍCOLA NACIONAL (RAN) E OUTRAS APLICÁVEIS – Presente a seguinte informação: 

“Refere-se a presente informação técnica ao pedido de reconhecimento público – 

apresentado pela Divisão de Estudos e Projetos (DEP) - para a concretização da 
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infraestrutura viária denominada “Via de Acesso ao AvePark”, freguesia de Ponte e 

Barco, de modo a instruir os processos de autorização de ocupação de solo classificado 

como Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN) a apresentar 

às respetivas entidades tutelares, bem como outras aplicáveis. A via em causa surge 

por forma a alcançar uma melhoria nas condições de acesso, segurança e circulação 

entre o Parque de Ciência e Tecnologia de Guimarães – AvePark e os principais eixos 

rodoviários, nomeadamente a A7 (na ligação com o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, 

com o Porto de Leixões e com a cidade do Porto) e a cidade de Guimarães. Esta via 

reporta-se como uma infraestrutura fundamental para potenciar a atratividade de 

investimento e desenvolvimento empresarial no concelho, tirando partido do 

potencial tanto do ponto de vista financeiro e territorial quanto do ponto de vista 

social, da empregabilidade e apoio ao investimento e crescimento do tecido 

empresarial. Desta forma, a Via de Acesso ao AvePark apresenta-se como uma 

infraestrutura que beneficiará a: 1. Melhoria das condições de acesso, segurança e 

circulação entre a cidade de Guimarães e o Parque de Ciência e Tecnologia de 

Guimarães – AvePark; 2. Ligação com o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, com o Porto 

de Leixões e com a cidade do Porto; 3. Construção de uma via de acesso mais rápida e 

desimpedida, dedicada ao AvePark, entre a EN101, no cruzamento de acesso ao 

Parque Industrial de São João de Ponte, e a Avenida dos Combatentes do Ultramar, 

promovendo deste modo o desenvolvimento do parque de ciência e tecnologia – 

Avepark, bem como a competitividade das suas empresas e das empresas das 

proximidades; 4. Promoção e favorecimento da conexão e coesão territorial, 

oferecendo outras oportunidades de acesso/ligação da área central do concelho à sua 

“parte norte”, melhorando assim a proximidade das freguesias aí localizadas à cidade e 

vice-versa, nomeadamente através das ligações da via de acesso ao AvePark à EM 583 

e à EN310 facilitando igualmente o acesso à Póvoa de Lanhoso; 5. Acomodação de 

diferentes modos de mobilidade – pedonal, ciclável e viário; 6. Estruturação do 

território e legibilidade da sua ocupação, constituindo-se como um referencial 

urbanístico; 7. Promoção do enquadramento e integração cuidada da via supracitada 

com toda a envolvente paisagística e urbanística. 8. Parecer da APA. Deste modo, dado 

se tratar de uma via que se prevê como eixo relevante no contexto de 
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desenvolvimento do Concelho de Guimarães na generalidade, mas com impactantes 

reflexos na estrutura local e também na infraestrutura tecnológica denominada de 

AvePark; por se tratar de uma via cuja intenção de concretização se encontra 

resguardada na realização do PDM de 1994 e mantem-se o canal aprovado na revisão 

em curso; por se entender como via fundamental na impulsão e desenvolvimento do 

concelho mas com particular relevância no arco industrial do Ave, julga-se poder 

reconhecer interesse público na intervenção preconizada. Mais se informa que dado a 

área de intervenção se classificar como RAN e REN, e verificando-se desenvolvimento 

positivo no reconhecimento do interesse público da via em causa, o mesmo interesse 

público carece de deliberação dos órgãos executivo e deliberativo do município. À 

consideração superior.” (Anexo 8) 

DELIBERADO 

 

 

12. REGULAMENTOS – REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO INTERNA DO TEATRO JORDÃO 

E GARAGEM AVENIDA – APROVAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “Edificados na 

década de 1930, o Teatro Jordão e a Garagem Avenida foram adquiridos e reabilitados 

pelo Município de Guimarães. A 12 de fevereiro de 2022, reabriram ligados e com 

novas funções: como Escola de Artes e de Música, com Auditório e Galeria de 

Exposições. O programa funcional do Edifício resultante da reabilitação e 

refuncionalização do Teatro Jordão e da Garagem Avenida contempla a Escola de Artes 

Performativas, a Escola de Artes Visuais e a Escola de Música, ocupadas em regime de 

comodato, respetivamente, pelo curso de Teatro e pelo curso de Artes Visuais da 

Universidade do Minho e pelo Conservatório de Guimarães, da Sociedade Musical de 

Guimarães. O Auditório resultante da reconversão do Teatro Jordão, sob gestão do 

Município de Guimarães, destina-se às artes de palco e congressos, servindo 

prioritariamente para apoio das atividades daquelas escolas, mas também para 

acolher programação destinada ao público geral. Atenta a necessidade de disciplinar e 

regular a utilização do Teatro Jordão e da Garagem Avenida pelas entidades 

comodante (Município) e comodatárias (Universidade do Minho e Sociedade Musical 

de Guimarães), propõe-se: 1. A aprovação do Regulamento Interno de Utilização, nos 



 
 
 

14 
Mod. 229-A/SQ 0 

 
 

GU IMA
S

AER

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

termos da minuta anexa. 2. A submissão a aprovação, pela Assembleia Municipal, ao 

abrigo da al. b) do n.º 1 do art.º 25.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, das 

seguintes taxas a aplicar pela utilização do Auditório do Teatro Jordão: Instituições e 

eventos com fins lucrativos (por dia) - €1.500,00; Dias de montagem (por dia) - 

€100,00. Descontos - a) Às atividades promovidas por entidades associativas sedeadas 

no Município ou que prossigam fins de interesse público serão aplicados os seguintes 

descontos: i) atividades com entrada gratuita – 50%; ii) atividades com entrada paga, 

mediante deliberação da Câmara Municipal, em reconhecimento do respetivo 

interesse público – 50%. b) Às atividades promovidas pelas entidades comodatárias 

será aplicado um desconto de 75%. Fundamentação - Detendo o Município uma oferta 

de espaços de idêntica natureza abertos à utilização por entidades terceiras, 

considera-se que o cálculo destas taxas deve pressupor um racional de coerência com 

as taxas aplicadas nos restantes, designadamente no Grande Auditório Francisca 

Abreu, do Centro Cultural Vila Flor, por ser o que melhor se lhe equipara. Ora, tendo o 

Auditório do Teatro Jordão 48,25% da lotação do Grande Auditório Francisca Abreu, 

mas não dispondo aquele, em termos de tipologia de equipamento, do mesmo grau de 

autonomia e capacidade de resposta deste, as taxas propostas pressupõe a aplicação, 

ao Auditório do Teatro Jordão, de 40% do montante das taxas aplicadas ao Grande 

Auditório Francisca Abreu.” (Anexo 9) 

DELIBERADO 

 

 

13. REGULAMENTOS – REGULAMENTO MUNICIPAL - INÍCIO DE PROCEDIMENTO 

PARA APROVAÇÃO DE UM REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO DO 

TEATRO JORDÃO – Presente a seguinte informação: “A reabilitação do Teatro Jordão 

inclui um Auditório que, para além de servir as necessidades decorrentes da atividade 

letiva das entidades comodatárias do Teatro Jordão e da Garagem Avenida, se 

destinará igualmente a acolher programação para o público geral, de iniciativa 

municipal ou de outros promotores, assim assegurando que os munícipes continuem a 

poder frequentar uma sala de espetáculos tão significativa para a memória coletiva. 

Nesta conformidade os serviços do Departamento de Cultura e Turismo informam que 
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será necessário elaborar e aprovar um Regulamento de Utilização do Auditório do 

Teatro Jordão, com o objetivo de fixar as respetivas regras de utilização por entidades 

externas. Para esse efeito, e nos termos dos art.ºs 97.º a 101.º (quanto ao 

procedimentos de elaboração), e art.ºs 139.º a 144.º (quanto à eficácia dos 

regulamentos) do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 4/2015, de 7 de janeiro, deve ser submetida uma proposta a reunião de Câmara, 

para que esta delibere a abertura do procedimento tendente à aprovação daquele 

Regulamento, para posterior aprovação pelos órgãos do Município. A publicitação da 

iniciativa procedimental será efetuada no sítio institucional do Município, sendo que 

os interessados deverão constituir-se como tal, no procedimento, no prazo 10 dias 

úteis, a contar da data da publicitação de aviso no “site” deste Município, com vista a 

apresentar os seus contributos para a elaboração do mencionado Regulamento. A 

apresentação dos contributos para a elaboração do Regulamento deve ser formalizada 

por escrito em requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.” 

DELIBERADO 

 

 

14. PRESTAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – CONCURSO PÚBLICO N.º 13/21 - 

CONCESSÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO PRIVATIVA PARA A INSTALAÇÃO DE POSTOS 

DE CARREGAMENTO PARA A MOBILIDADE ELÉTRICA - ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO 

DAS MINUTAS DOS CONTRATOS – Presente o Relatório Final respeitante à aquisição 

de serviços em epígrafe, que se anexa, propondo a sua adjudicação, da seguinte forma:  

LOTES Adjudicatários 

1 e 2 Hexagonal Ocean, Lda. 

3 e 4 Generation Journey, Lda. 

Mais se propõe a aprovação das correspondentes minutas dos contratos. (Anexo 10) 

DELIBERADO 

 

 

15. PATRIMÓNIO – CONTRATO DE COMODATO DO TEATRO JORDÃO E GARAGEM 

AVENIDA – APROVAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “À época da sua 
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inauguração, em 1938, o Teatro Jordão, representou o encontro de Guimarães com a 

contemporaneidade, passando a disponibilizar aos cidadãos um equipamento cultural 

moderno e com condições para acolher as manifestações artísticas com as maiores 

exigências técnicas, do bailado à ópera, do teatro ao cinema. Volvidos mais de oitenta 

anos, pretende-se que o espaço do Teatro Jordão, volte a corporizar a modernidade 

que responde ao presente e que antecipa o futuro: numa comunidade com uma 

atividade cultural pujante, as suas paredes passarão a acolher o ensino artístico nas 

áreas da música, das artes visuais e das artes performativas. Na medida em que o 

Teatro Jordão constitui um valioso repositório de memórias e vivências coletivas, o 

programa de reabilitação procurou preservar os elementos arquitetónicos e 

decorativos mais representativos da sua identidade. Para corresponder à excelência 

técnica do edifício da década de 30, a dita reabilitação dotou o espaço do Teatro 

Jordão das melhores condições físicas para corresponder integralmente aos requisitos 

da sua nova vida enquanto espaço de formação artística, incluindo um Auditório que, 

para além de servir as necessidades decorrentes da atividade letiva nas áreas do teatro 

e da música, se destinará igualmente a acolher programação para o público geral, de 

iniciativa municipal ou de outros promotores, assim assegurando que os munícipes 

continuem a poder frequentar uma sala de espetáculos tão significativa para a 

memória coletiva. Em conjunto com o edifício da Auto Garagem Avenida, edifício da 

mesma época que se traduz, na sua fachada virada à Avenida D. Afonso Henriques, 

num dos melhores exemplos da estética ArtDeco construídos em Guimarães, o Teatro 

Jordão terá, doravante, condições fortemente acrescidas para se voltar a afirmar como 

centro de irradiação cultural, fonte de novas vivências e de novas memórias. No 

âmbito das suas atribuições nas áreas da educação, ensino e formação profissional, 

previstas na alínea d) do artigo 23.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua atual redação, propõe-se que o Município disponibilize, a título gratuito, os 

antigos edifícios do Teatro Jordão e da Auto Garagem Avenida, situados na Avenida D. 

Afonso Henriques, da União das Freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião, deste 

concelho, para instalação das licenciaturas em Teatro e em Artes Visuais, ministradas 

pela Universidade do Minho, e do Conservatório de Guimarães, da Sociedade Musical 

de Guimarães, mediante a celebração de um contrato de comodato com estas duas 
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entidades, que discipline a utilização comum daqueles espaços, conforme minuta que 

se junta em anexo.” (Anexo 11) 

DELIBERADO 

 

 

16. PATRIMÓNIO – COMODATO – ANTIGO EDIFÍCIO ESCOLAR DE RIBEIRA, BRITO – 

FREGUESIA DE BRITO - Presente a seguinte proposta: “A Junta de Freguesia de Brito 

solicitou a cedência, em regime de comodato, da Antiga Escola de Ribeira, daquela 

Freguesia, que se encontra atualmente desativada. Pretende aquela Freguesia utilizar 

o referido espaço, para ali alocar diversas valências, entre as quais, os CTT, loja do 

cidadão, enfermaria, serviço social, atendimento psicológico, sala de reuniões, 

secretaria da Junta de Freguesia, entre outras, alegando que o edifício se encontra 

atualmente desocupado e o espaço atual onde se encontra é pequeno. Pretende-se 

assim dar mais condições à população para aceder aos serviços e assim potenciar um 

melhor serviço público. De acordo com informação prestada pela Sra. Vereadora do 

pelouro da Divisão de Educação, não existe inconveniente na cedência do edifício nos 

termos do peticionado por aquela freguesia. Deste modo, e em caso de concordância 

superior, poderá ser formalizada a cedência do prédio, mediante contrato de 

comodato, para os efeitos pretendidos pela Freguesia de Brito, pelo período de um 

ano, automaticamente renovável por períodos iguais e sucessivos de um ano. Em face 

do exposto, e em caso de concordância superior, deverá ser submetida a aprovação da 

Câmara, e posteriormente, da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alínea 

ccc) do nº 1 do artigo 33º e na alínea j), nº 1 do artigo 25º do Anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, o apoio à Freguesia de Brito, configurado na cedência do 

prédio abaixo identificado, mediante a celebração de um contrato de comodato, 

conforme minuta que se anexa, onde ficam a constar os direitos e obrigações de 

ambas as partes. Prédio urbano de rés do chão e 1º andar, com a área total de 

2.400,00m², situado na Rua das Escolas Primárias, da freguesia de Brito, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Guimarães sob o nº 2330/20120409 e inscrito na 

respetiva matriz urbana sob o artigo 1572, freguesia de Brito, com o valor patrimonial 

tributário de € 378.006,80. À consideração superior.” (Anexo 12) 
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DELIBERADO 

 

 

17. RECURSOS HUMANOS – ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL - DEPARTAMENTO 

DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO – Presente a seguinte proposta: “A dinâmica 

da organização municipal impõe a necessidade de alterar o mapa de pessoal em vigor 

para o corrente ano de 2022, através do aditamento de novos postos de trabalho, a 

integrar no Departamento de Desenvolvimento do Território, com o objetivo de 

reforçar a sua equipa técnica no âmbito da operacionalização do Plano Diretor 

Municipal. Propõe-se, assim, que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia 

Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e com a al. o) do n.º 1 do artigo 25.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a alteração do mapa de pessoal em vigor para o 

ano de 2022, aditando ao mapa aprovado três postos de trabalho com o perfil 

profissional de arquiteto e um posto de trabalho com o perfil profissional de 

engenheiro civil, em ambos os casos integrados na carreira técnica superior. Anexa-se 

o mapa de pessoal no âmbito do Departamento do Desenvolvimento do Território e 

dos postos de trabalho em causa, onde se encontram plasmados os postos aditados, 

juntamente com os postos preexistentes nos perfis profissionais correspondentes. A 

presente proposta enquadra-se no orçamento aprovado, em virtude de uma 

redefinição de calendarização do plano anual de recrutamentos.” (Anexo 13) 

DELIBERADO 

 

 

18. RECURSOS HUMANOS – AUTORIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO – Presente a 

seguinte proposta: “No âmbito do procedimento de recrutamento para ocupação de 

postos de trabalho na categoria de assistente operacional para os agrupamentos de 

escolas, aberto por aviso publicado no Diário da República 2.ª série, n.º 89, de 9 de 

maio de 2019, foi homologada a 23/10/2020 a respetiva lista unitária de ordenação 

final, tendo sido constituída, conforme resulta do disposto no artigo 30.º da Portaria 
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n.º 125-A/2019, de 30 de abril, uma reserva de recrutamento interna, a ser utilizada 

sempre que, no prazo máximo de 18 meses contados da data da homologação, haja 

necessidade de ocupação de idênticos postos de trabalho. De modo a corresponder à 

dotação de referência de pessoal não docente, na carreira de assistente operacional, 

nos agrupamentos de escolas do concelho, tem vindo a Câmara Municipal de 

Guimarães a proceder ao recrutamento e afetação de trabalhadores, recorrendo a 

essa reserva, sempre que se mostra necessário e adequado. Perante a cessação de 

funções, por reforma, de uma trabalhadora, que se encontrava afeta ao Agrupamento 

de Escolas das Taipas, torna-se indispensável proceder à contratação de trabalhador, 

de modo a reestabelecer o equilíbrio operacional no agrupamento. Nestes termos, 

submete-se a autorização da Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, conjugado com o n.º 7 do artigo 30.º da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, o recrutamento de um assistente operacional para os agrupamentos de 

escolas do concelho, por recurso à reserva de recrutamento constituída e que se 

mantém válida. O recrutamento tem enquadramento no cabimento 42/2022 e no 

compromisso 17/2022.” 

DELIBERADO 

 

 

19. ENTIDADES PARTICIPADAS – CIM DO AVE-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

AVE - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O ANO DE 2022 – Presente a seguinte 

proposta: “Na sequência da receção do mapa “Comparticipações dos Municípios no 

orçamento da CIM DO AVE-2022” com a previsão dos custos de funcionamento a 

serem imputados ao Município de Guimarães, aprovado pelo Conselho Intermunicipal 

da Comunidade Intermunicipal do Ave em 3 de dezembro de 2021, no valor de 

€124.830,25, submete-se à aprovação do executivo camarário a transferência da verba 

mensal no valor de €12.483,02 para a CIM do AVE. Junto se anexa a Ata e o quadro dos 

custos imputados.” (Anexo 14) 

DELIBERADO 
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20. ENTIDADES PARTICIPADAS – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE FINS ESPECÍFICOS 

QUADRILÁTERO URBANO - TRANSFERÊNCIA DE VERBAS PARA O ANO DE 2022 – 

Presente a seguinte proposta: “Na sequência da receção do mapa de 

Comparticipações dos Municípios no orçamento do QUADRILÁTERO URBANO para o 

ano de 2022, com a previsão dos custos de funcionamento e contrapartidas dos 

programas/ações em realização a serem imputados ao Município de Guimarães, 

aprovado pela Assembleia Geral da Associação em 25 de março de 2022, no valor total 

de €80.566,00, sendo que €12.000 correspondem a custos da estrutura de 

funcionamento e €68.566,00 referem-se às contrapartidas a liquidar no âmbito da 

execução das ações/candidaturas em curso, submete-se à aprovação do executivo 

camarário a transferência da verba no valor de €80.566,00 para a Associação de 

Municípios de Fins Específicos QUADRILÁTERO URBANO. Junto se anexa a Ata e o 

quadro dos custos imputados. (Anexo 15) 

DELIBERADO 

 

 

21. ENTIDADES PARTICIPADAS – CENTRO DE INTERFACE FIBRENAMICS - AUMENTO 

DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIMARÃES – Presente a seguinte proposta: 

“Por deliberações tomadas, respetivamente, em 19 de abril e em 3 de maio de 2021, a 

Câmara Municipal e a Assembleia Municipal de Guimarães aprovaram a adesão do 

Município ao Centro de Interface FIBRENAMICS, ato visado pelo Tribunal de Contas em 

sessão de 17 de julho do mesmo ano. Entretanto, foi criado um consenso entre os 

associados fundadores no sentido de que todos subscrevessem, pelo menos, 10 

unidades de participação como forma de, sem prejuízo do que está estatutariamente 

consagrado em matéria de nomeação para cargos da respetiva Direção (Artigo 10º), 

todos pudessem integrar o Conselho Consultivo que, nos termos do Artigo 16º, apenas 

pode ser integrado por representantes dos associados fundadores que detenham, pelo 

menos, 10 unidades de participação. Ora, considerando o interesse do Município em 

integrar o referido Conselho Consultivo, na medida em que compete a este Órgão, 

designadamente, dar parecer sobre as atividades da Fibrenamics e sobre todos os 
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assuntos que a Direção lhe submeta para consulta, aconselhar à Direção iniciativas que 

considere oportunas e orientar, auxiliar e aconselhar a Direção na definição da 

estratégia a implementar com vista à satisfação dos requisitos inerentes ao âmbito da 

sua atuação, proponho, nos termos de da deliberação de câmara de 19 de abril e da 

Assembleia Municipal de 3 de maio de 2021, bem como, do visto do tribunal de contas 

de 17 de julho do mesmo ano, que o Município subscreva mais 9 Unidades de 

Participação no Centro de Interface FIBRENAMICS. À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

22. TRANSPORTES – PART – PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA NOS 

TRANSPORTES PÚBLICOS - RETIFICAÇÃO DO DESPACHO DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021 

RELATIVO À “CONTINUIDADE DAS AÇÕES IMPLEMENTADAS EM 2021, NO PERÍODO 

DE JANEIRO A MARÇO DE 2022 – Presente a seguinte informação: “Solicita-se a 

retificação do despacho do Sr. Presidente de 28 de dezembro de 2021, ratificado em 

reunião do executivo de 6 de janeiro de 2022, relativo à manutenção das seguintes 

ações, implementadas em 2021, por forma a garantir a sua continuidade em 2022, no 

período de janeiro a março: i. Comparticipação de 100% do passe estudante de alunos 

com residência inferior a 3 kms do estabelecimento de ensino (ação 1 de 2022); ii. 

Comparticipação de 100% do passe estudante para alunos residentes em Guimarães e 

que frequentem estabelecimentos de ensino particular no concelho de Guimarães 

(ação 2 de 2022); iii. Comparticipação extra de 100% sobre o passe social CIM Ave 

(perfazendo uma comparticipação de 100% do valor do passe social), para os 

estudantes residentes no concelho de Guimarães e que frequentam instituições de 

ensino superior do concelho de Guimarães (ação 3 de 2022). Considerando que, por 

lapso, não foi incluída na proposta, a assunção do custo com a emissão dos novos 

cartões de passe, decorrente da alteração de operador, atento o início da operação da 

GUIMABUS, a 1 de janeiro de 2022, apesar de ser esse o desígnio. Salienta-se que os 

estudantes / encarregados de educação tinham suportado esse custo, aquando da 

adesão à medida, a partir de setembro de 2021, nas empresas de transporte público 

que operavam até 31 de dezembro de 2022, o que, a incorrerem igualmente neste, 
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iriam duplicar o esforço num curto período de tempo. Mais se informa que esta 

despesa se estimou, à data, em €1.205,00 com iva incluído, e encontra-se cabimentada 

na rubrica 3.3.1.3.08 PART - Programa de Apoio à Redução Tarifária, através dos 

cabimentos nºs 5746/2021, 5747/2021 e 5748/2021 e compromissos nºs 6381/2021, 

6384/2021 e 6408/2021, para as ações 1, 2 e 3 respetivamente.” ----------------------------- 

Ação PART de 2021 com continuidade 
em 2022 

Estimativa de 
passes emitidos 
até dezembro de 

2021 

Custo 
emissão 

Valor total 

com IVA 

Ação 1 - Comparticipação de 100% do 
passe estudante de alunos com 
residência inferior a 3 kms do 
estabelecimento de ensino  

133 5,00 € 665,00 € 

Ação 2 - Comparticipação de 100% do 
passe estudante para alunos residentes 
em Guimarães e que frequentem 
estabelecimentos de ensino particular no 
concelho de Guimarães 

6 5,00 € 30,00 € 

Ação 3 - Comparticipação extra de 100% 
sobre o passe social CIM Ave (perfazendo 
uma comparticipação de 100% do valor 
do passe social), para os estudantes 
residentes no concelho de Guimarães e 
que frequentam instituições de ensino 
superior do concelho de Guimarães 

102 5,00 € 510,00 € 

TOTAL  241   1 205,00 €  

À consideração superior.” 

DELIBERADO 

 

 

23. TRANSPORTES – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES (PTE) – ANO LETIVO 

2022/2023 – Presente a seguinte proposta: “Como é do conhecimento superior, em 

cada ano letivo, e em conformidade com a legislação em vigor em matéria de 

transporte escolar, é elaborado um plano que consagra a oferta de serviço de 

transporte entre o local de residência dos alunos e os estabelecimentos de ensino 

básico e secundário. Nesse sentido, tendo por base o número de alunos que foram 
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transportados no mês de novembro de 2021, o serviço de transporte escolar para o 

ano letivo 2022/2023 será organizado da seguinte forma: em circuito de carreira 

pública, para a generalidade dos alunos, num total 2.601 do ensino básico e 1888 do 

secundário, sendo o transporte assegurado pela empresa concessionária Guimabus e 

pelas empresas que operem no território de outras autoridades de transporte, 

designadamente a CIM do AVE. em circuito especial, para um total de 297 alunos, 

sendo o transporte assegurado em viaturas de aluguer ligeiras ou de aluguer pesadas. 

De acordo com o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2022/2023, o custo 

anual da oferta de serviço de transporte é de €2.252.699,70 assim repartidos: circuitos 

em carreira pública: €1.794.900,80; circuitos especiais em viatura de aluguer ligeira: 

€52.998,90; circuitos especiais em viatura de aluguer pesada: €404.800,00. Neste 

sentido, e para a execução do presente PTE serão desencadeados os procedimentos 

respetivos, de acordo com a lei aplicável, designadamente contratação excluída para 

os transportes em carreira pública, ajustes diretos para os circuitos especiais em 

viatura de aluguer ligeira à medida que forem solicitados pelos estabelecimentos de 

ensino, e concurso público para os circuitos especiais em viatura de aluguer pesada 

para o transporte de alunos do ensino básico que, em resultado do reordenamento da 

rede do 1º ciclo, foram integrados em outros estabelecimentos de ensino. Perante o 

exposto, coloca-se à consideração superior a aprovação em reunião de Câmara do 

Plano de Transportes Escolares a vigorar no ano letivo 2022/2023, conforme 

documento em anexo.” (Anexo 16) 

DELIBERADO 

 

 

24. TRANSPORTES – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM 

CARREIRA PÚBLICA – ANO LETIVO 2022/2023 (CONTRATAÇÃO EXCLUÍDA NOS 

TERMOS DO N.º 1, ARTIGO 5.º DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS) – Presente a 

seguinte informação: “1. Objeto: Aquisição de serviços de transporte escolar em 

carreira pública dos alunos matriculados nos ensinos básico e secundário. 2. 

Considerandos: a. A execução do Plano de Transportes para o ano letivo 2022/2023 

implica que seja desencadeado um procedimento concursal; b) A presente informação 
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diz respeito à aquisição de serviços de transporte de alunos dos ensinos básico e 

secundário em carreira pública; c) O prazo de vigência da presente aquisição de 

serviços tem início em setembro do corrente ano civil e término em junho de 2023; d) 

Nos termos do disposto no art.º 36.º do DL n.º 21/2019, de 30 janeiro, é da 

competência das câmaras municipais organizar o processo de transporte escolar para 

cada aluno; requisitar às entidades concessionárias dos serviços de transportes 

coletivos os passes escolares e pagar as faturas emitidas mensalmente pelas entidades 

concessionárias; e) O concessionário do serviço público de transporte de passageiros 

de âmbito municipal é desde janeiro do corrente ano civil a GUIMABUS; f) No contrato 

de concessão daquele serviço público de transporte o transporte escolar de alunos já 

se encontra previsto nomeadamente nas cláusulas 18.º, 22.ª, 29ª e 45.ª, g) A 

concessão do serviço público de passageiros de âmbito intermunicipal (CIM do Ave e 

do Cávado) não tem ainda data definida para início de exploração pelo que se mantêm 

a rede e oferta dos operadores (TRANSDEV e AUTO-VIAÇÃO LANDIM) em regime de 

prorrogação das autorizações provisórias. 3. Proposta: Submete-se à consideração 

superior que a Câmara Municipal autorize a presente aquisição de serviços, 

considerando os seguintes elementos: a) O objeto do contrato é a aquisição de 

serviços de transporte escolar em carreira pública, no período de setembro a 

dezembro de 2022 e janeiro a junho de 2023, à GUIMABUS, TRANSDEV e AUTO-

VIAÇÃO LANDIM. b) A despesa anual estima-se em €1.693.830,85, à qual acresce IVA à 

taxa legal em vigor, e repartida da seguinte forma: ---------------------- 

Empresa 

setembro a dezembro de 2022 

Ensino Básico Ensino 

Secundário 
Total 

1º CEB 2º CEB 3º CEB 

Guimabus €1.036,23 €123.262,83 €145.276,42 €285.616,23 €555.191,70 

Transdev      €0,00 €15.405,66 €16.030,57    €3.822,26 €35.258,49 

Auto-

Viação 

Landim 

     €0,00 €11.014,34     €9.436,23    €5.037,74 €25.488,30 

 
janeiro a julho de 2023  

Ensino Básico Ensino Total 
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1º CEB 2º CEB 3º CEB Secundário 

Guimabus €1.813,40 €215.709,95 €254.233,73 €499.828,40 €971.585,47 

Transdev       €0,00   €26.959,91 €28.053,49    €6.688,96 €61.702,36 

Auto-

Viação 

Landim 

     €0,00   €19.275,09 €16.513,40    €8.816,04 €44.604,53 

c) A despesa produz efeitos em dois anos económicos, pelo que deverá a repartição de 

encargos ser submetida a aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do art.º 22º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e do art.º 26.º do Regulamento de Execução 

Orçamental de 2022; d) A despesa tem cabimento orçamental na rubrica 2.1.2.57 do 

ano 2022, pelo que é necessário instruir o processo com os documentos de cabimento 

e compromisso para ulterior aprovação dos órgãos competentes; e) Nos termos do n.º 

1, do art.º 5.º do CCP não há lugar a procedimento de formação de contrato 

(procedimento concursal) por se tratar de contratação excluída, na medida em que o 

objeto abrange prestações que não estão submetidas à concorrência de mercado em 

razão da sua natureza tendo presente a posição das partes nos contratos e o contexto 

da sua formação; f) Informa-se que foi dado cumprimento ao requisito previsto na al. 

a), do nº 1, do art.º 73º da Lei nº 75-B/2020, de 31 de dezembro, diploma que aprovou 

o Orçamento de Estado para 2021 uma vez que os valores que se prevê gastar em 

2022 não são superiores aos valores gastos no ano anterior; g) - A gestora do contrato 

é Rufina Macedo, Técnica da Divisão de Educação, nos termos do art.º 296.º- A do CCP 

e do n.º 2, do art.º 18 do Regulamento de Execução Orçamental de 2022.” (Anexo 17) 

DELIBERADO 

 

 

25. TRANSPORTES – CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VILA NOVA DE SANDE – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO - RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, que disponibilizou, ao Centro Social Paroquial de Vila Nova de 

Sande “Encontro de Saberes”, o transporte, em autocarro, de um grupo de idosos, no 

passado dia 31 março, a Guimarães. 

DELIBERADO 
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26. TRANSPORTES – CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VILA NOVA DE SANDE – 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO - RATIFICAÇÃO – Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara, que disponibilizou, ao Centro Social Paroquial de Vila Nova de 

Sande “Encontro de Saberes”, o transporte, em autocarro, de um grupo de idosos, no 

dia 13 abril, a S. Bento da Porta Aberta. 

DELIBERADO 

 

 

27. TRANSPORTES - CART – CENTRO DE ATIVIDADES RECREATIVAS TAIPENSE - 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – RATIFICAÇÃO - Presente, para ratificação, o despacho do 

Presidente da Câmara que disponibilizou, ao CART – Centro de Atividades Recreativas 

Taipense, o transporte, em autocarro, da equipa sénior de voleibol feminino, nos dias 

3 e 16 de abril, a Santa Maria da Feira e Espinho, para participação da equipa em jogos 

do campeonato nacional da modalidade. 

DELIBERADO 

 

 

28. TRANSPORTES – PROJETO+VIDA NESPEREIRA - CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – 

Presente a seguinte proposta: “O Projeto+Vida Nespereira solicitou a colaboração do 

Município através da cedência de um autocarro, para efetuar o transporte dos idosos, 

no dia 11 de maio, a Fátima. Assim, ao abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e considerando não haver 

inconveniente para os serviços a disponibilização do autocarro em causa, por meu 

despacho datado de 5 de maio de 2022, deferi o pedido. Sendo uma competência da 

Câmara Municipal a atribuição deste tipo de apoios, submete-se à aprovação do 

Executivo Camarário o transporte solicitado.” 

DELIBERADO 
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29. TRANSPORTES – ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO MINHO - 

CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A Escola de Engenharia 

da Universidade do Minho solicitou a colaboração do Município através da cedência de 

um autocarro, para efetuar o transporte dos participantes, no dia 20 de julho, entre a 

o CCVF e o Mit Penha, assim como de regresso à residência dos estudantes. 

Considerando que se trata da realização da Conferência Internacional “Viruses of 

Microbes 2022” e não havendo inconveniente para os serviços a disponibilização da 

viatura em causa, por despacho datado de 5 de abril de 2022, foi proposto deferir o 

pedido. Sendo uma competência da Câmara Municipal de Guimarães a atribuição 

deste tipo de apoios, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte 

solicitado, bem como o pagamento de ajudas de custo e de trabalho suplementar ao 

motorista para além dos limites previstos na Lei, em dia normal de trabalho.” 

DELIBERADO 

 

 

30. TRANSPORTES – ESCOLA SECUNDÁRIA MARTINS SARMENTO - CEDÊNCIA DE 

AUTOCARRO – Presente a seguinte proposta: “A Escola Secundária Martins Sarmento 

solicitou a colaboração do Município através da cedência de um autocarro, para 

efetuar o transporte dos alunos e professores, no dia 4 de maio, à montanha da Penha. 

Considerando que se trata de uma deslocação no âmbito de uma aula de campo de 

biologia e não havendo inconveniente para os serviços a disponibilização da viatura em 

causa, por despacho datado de 6 de abril de 2022 foi proposto deferir o pedido. Sendo 

uma competência da Câmara Municipal de Guimarães, a atribuição deste tipo de 

apoios, submete-se à aprovação do Executivo Camarário o transporte solicitado.” 

DELIBERADO 

 

 

31. ATIVIDADES ECONÓMICAS – PROGRAMA "RETOMAR GUIMARÃES - PROGRAMA 

EXTRAORDINÁRIO DE APOIO DIRETO À ECONOMIA LOCAL - 1ª FASE – Presente a 

seguinte informação: “O programa Retomar Guimarães desenvolve-se nos termos do 

Edital nº 671/2021 de 16 de junho de 2021. O regulamento definiu os critérios de 
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atribuição de apoio financeiro às empresas dos setores de atividade mais afetados pela 

crise pandémica COVID – 19, afirmando-se como um complemento do município às 

medidas nacionais que têm vindo a ser desenvolvidas no mesmo contexto. Os apoios 

são de caráter excecional e temporário, correspondendo a 50% das despesas 

efetivamente pagas pelas empresas a título de energia (eletricidade e gás) e ambiente 

(água, saneamento e resíduos sólidos), desde que as mesmas representem, 

mensalmente, um valor inferior ao período homólogo de 2019. A possibilidade de 

submissão de candidaturas para as CAE da 1ª fase terminou em 31 de janeiro de 2022. 

Esgotados os prazos da 1ª fase foi enviado, a cada um dos respetivos beneficiários, 

uma tabela individualizada contendo a informação integral respeitante ao tratamento 

dado a cada uma das suas faturas, respetivos valores de comparticipação, bem como, 

quando fosse o caso, justificação para a sua não validação. Isso possibilitou que 

apresentassem contestação aos valores recebidos e, sendo essa a decisão da Câmara 

Municipal, verem aprovadas faturas que, antes, tenham sido não validadas. 

Simultaneamente procedeu-se a uma reavaliação de todas as faturas entradas por 

forma a detetar possíveis duplicações, as quais se verificou existirem, e que darão 

origem a reposição de valores (anexo 1). Com base no exposto: Propõe-se que a 

Câmara Municipal delibere: 1) Alterar, para “validadas”, faturas antes “não validadas”, 

pelos motivos apresentados no anexo 2 e, em consequência, autorizar o pagamento 

das respetivas comparticipações financeiras; 2) Manter como “não validadas” as 

faturas do anexo 5, pelos motivos apresentados no anexo 3. À Consideração Superior.” 

(Anexo 18) 

DELIBERADO 

 

 

32. ATIVIDADES ECONÓMICAS - ATRIBUIÇÃO DE APOIOS NÃO REEMBOLSÁVEIS 

PREVISTOS NO REGULAMENTO DO PROGRAMA "RETOMAR GUIMARÃES 2.ª 

GERAÇÃO (JANEIRO A MARÇO DE 2022) - PROGRAMA EXTRAORDINÁRIO DE APOIO 

DIRETO À ECONOMIA LOCAL - RELATÓRIO DE ANÁLISE – Presente a seguinte 

informação: “O programa Retomar Guimarães desenvolve-se nos termos do Edital n.º 

671/2021 de 16 de junho de 2021. O regulamento definiu os critérios de atribuição de 
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apoio financeiro, não reembolsável, às empresas dos setores de atividade mais 

afetados pela crise pandémica COVID-19, afirmando-se como um complemento do 

Município às medidas nacionais que têm vindo a ser desenvolvidas no mesmo 

contexto. Os apoios são de carácter excecional e temporário, correspondendo a 50% 

das despesas efetivamente pagas pelas empresas a título de energia (eletricidade e 

gás) e ambiente (água, saneamento e resíduos sólidos), desde que as mesmas 

representem, mensalmente, um valor inferior ao período homólogo de 2019. 

Relativamente às faturas submetidas pelas empresas/empresários, apresenta-se, no 

Relatório l, uma tabela que descreve, por ordem cronológica de receção de 

candidaturas, os beneficiários que apresentaram faturas, o montante por cada uma 

delas, o tipo de consumo associado, o mês a que diz respeito, assim como a proposta 

de validação ou de não validação, sendo que no caso de validação, o valor proposto 

para comparticipação. Propõe-se que a Câmara Municipal delibere: 1) - Aprovar, para 

comparticipação, as faturas identificadas como "validadas", no Relatório anexo; 2) - 

Autorizar o pagamento das comparticipações financeiras não reembolsáveis, previstas 

no art.º 4.º do Regulamento "Retomar Guimarães — Programa Extraordinário de Apoio 

Direto à Economia Local", às faturas validadas, no valor de €26.215,33. À consideração 

superior.” (Anexo 19) 

DELIBERADO 

 

 

33. TURISMO – FORMAÇÃO + PRÓXIMA - PROTOCOLO COM MUNICÍPIO DE 

GUIMARÃES – APROVAÇÃO – Presente a seguinte proposta: “O Programa Formação + 

Próxima, realizado no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2021, de 

16 de junho (Plano Reativar o Turismo - Construir o Futuro), tem como intuito 

capacitar, massivamente, os colaboradores do setor, de uma forma mais próxima e de 

acordo com as metodologias utilizadas ao longo do último ano: formação digital e 

presencial, com conteúdos adaptados às necessidades de futuro do setor, ao longo de 

todo o território nacional e adaptada à diversidade das empresas de turismo. O 

Compromisso Formação + Próxima, celebrado no passado dia 25 de novembro, em 

Amarante, e ratificado através da deliberação desta Câmara Municipal de 6 de 
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dezembro de 2021, pressupunha a celebração posterior de um Protocolo, nos termos 

da minuta anexa. Considerando o inequívoco interesse desta formação para a 

capacitação dos diversos atores institucionais e privados do Município que operam 

neste setor, bem como a capacidade que é atribuída à Autarquia na auscultação e 

sensibilização de atores locais e no diagnóstico de necessidades proponho, ao abrigo 

do disposto na alínea r) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal delibere ratificar o Protocolo 

Formação + Próxima (em anexo).” (Anexo 20) 

DELIBERADO 

 

 

34. EDUCAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS AOS FINALISTAS DO CONCURSO 

NACIONAL DE LEITURA – FASE INTERMUNICIPAL 2022 – Presente a seguinte proposta: 

“O Município de Guimarães, através da Biblioteca Municipal Raul Brandão, aceitou o 

convite da Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas para a realização da 15ª edição do 

Concurso Nacional de Leitura 2022 – Fase Intermunicipal. Reconhecemos a 

importância de momentos como este para a celebração da leitura e da escrita em 

língua portuguesa e da sua importância para elevar os hábitos de leitura dos nossos 

jovens, pelo que tudo faremos para honrar o convite que nos foi endereçado. O evento 

decorrerá no dia 28 de abril, no Teatro Jordão, onde serão apurados 8 finalistas (2 por 

cada ciclo de ensino –1º, 2º e 3º ciclos e ensino secundário). Como forma de premiar o 

esforço, dedicação e talento dos nossos alunos, propõe-se a atribuição de um prémio 

aos finalistas, nomeadamente, um Tablet, com o valor estimado de €260,00 cada. Mais 

informo que existe cabimento orçamental na rubrica 2.5.1.1821. Assim solicita-se 

autorização superior para adquirir 8 tablets: Especificações: Tablet Samsung Galaxy A8 

10,5'' 64 GB.” 

DELIBERADO 

 

 

35. EDUCAÇÃO – DEPARTAMENTO PASTORAL NAS ESCOLAS / EDUCAÇÃO MORAL E 

RELIGIOSA CATÓLICA - DIOCESE DE AVEIRO - ENCONTRO NACIONAL DE ALUNOS DE 
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EDUCAÇÃO MORAL E RELIGIOSA CATÓLICA - 22 E 23 ABRIL DE 2022 – APOIOS A 

CONCEDER – Presente a seguinte informação: “O Departamento de Pastoral nas 

Escolas / Educação Moral e Religiosa Católica da Diocese de Aveiro promove, no 

próximo dia 22 e 23 de abril, em Guimarães, o Encontro Nacional de Alunos de 

Educação Moral e Religiosa Católica, propondo-se fazer deslocar a Guimarães 2.000 

jovens para participarem num conjunto de iniciativas a decorrer em vários pontos do 

Município e envolvendo estabelecimentos de ensino locais. Em razão das substanciais 

necessidades logísticas envolvidas nesta organização, os seus responsáveis solicitam ao 

Município a cedência dos seguintes apoios: - Contratação de serviço de som para a 

sessão de encerramento no Campo de S. Mamede, com um custo estimado de €600,00 

+ IVA; - Instalação de baixada elétrica no Campo de São Mamede, com um custo 

estimado, incluindo consumo, de €615,00; - Transporte de mesas de apoio ao almoço; 

- Disponibilização do Multiusos para a receção dos grupos, para um espetáculo no dia 

22 e para acolher a dormida de cerca de 600 jovens; - Apoio da Polícia Municipal nos 

vários momentos: receção, encaminhamento para as escolas que vão servir de 

dormitórios, vigilância dos percursos durante o peddy paper a realizar no dia 23 de 

manhã no centro da cidade. Informo, entretanto, que a Vimágua irá prestar apoio na 

distribuição de água durante o evento. Considerando que decorre o Ano Europeu da 

Juventude, o interesse, por parte de Guimarães, em acolher iniciativas que promovam 

um melhor conhecimento e divulgação do território, mormente junto dos mais jovens, 

bem como a oportunidade de que se reveste a realização destas atividades após as 

restrições impostas pela pandemia, que afetaram a generalidade da população, mas, 

particularmente, os jovens, proponho, nos termos da alínea o) do n.º 1 do art.º 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a atribuição dos 

apoios mencionados, autorizando concomitantemente a realização do trabalho 

extraordinário que a prestação de tais apoios venha a justificar.” 

DELIBERADO 

 

 

36. AÇÃO SOCIAL – CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA – SUBSÍDIO MUNICIPAL AO 

ARRENDAMENTO – APROVAÇÃO DE 8 CANDIDATURAS - Presente um ofício da 
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CASFIG, EM, UNIPESSOAL, LDA., remetendo, para aprovação do Órgão Executivo, uma 

proposta de aprovação de 8 candidaturas ao Subsídio Municipal ao Arrendamento, 

aprovada pelo respetivo Conselho de Gestão em sua reunião extraordinária de 31 de 

março de 2022. (Anexo 21) 

DELIBERADO 

37. AÇÃO SOCIAL – RATIFICAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS POR CONTA DO FUNDO 

DE MANEIO DE FEVEREIRO - Presente a seguinte informação: “Por deliberação de 13 

de janeiro de 2022 a Câmara Municipal aprovou a constituição de um Fundo de 

Maneio destinado a acorrer, com oportunidade, ao pagamento com caráter de 

urgência, dos apoios a conceder no âmbito da alínea a) do artigo 2º do Regulamento 

Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. 

Importa, assim, submeter a ratificação os apoios entretanto concedidos por conta 

deste Fundo de Maneio, conforme constam do mapa que se anexa.” (Anexo 22) 

DELIBERADO 

 

 

38. AÇÃO SOCIAL – RATIFICAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS POR CONTA DO FUNDO 

DE MANEIO DE MARÇO - Presente a seguinte informação: “Por deliberação de 13 de 

janeiro de 2022 a Câmara Municipal aprovou a constituição de um Fundo de Maneio 

destinado a acorrer, com oportunidade, ao pagamento com caráter de urgência, dos 

apoios a conceder no âmbito da alínea a) do artigo 2º do Regulamento Municipal para 

Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Importa, assim, 

submeter a ratificação os apoios entretanto concedidos por conta deste Fundo de 

Maneio, conforme constam do mapa que se anexa.” (Anexo 23) 

DELIBERADO 

 

 

39. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIO A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO SOCIAL DE PEVIDÉM VIDA A 

CORES – ASPEV – Presente a seguinte proposta: “A Associação Social de Pevidém Vida 

a Cores (ASPEV), uma associação sem fins lucrativos, persegue o objetivo basilar de 

promover o envelhecimento ativo, prevenindo ou retardando a institucionalização dos 
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idosos. Esta Associação iniciou a sua atividade em novembro de 2018, assegura as 

valências de Espaço de Convívio, Voluntariado, Serviço de Transporte e Serviço de 

Apoio Domiciliário, abrangendo um total de 50 utentes, e tem-se vindo a distinguir 

pela qualidade da sua atuação e pelo rigor e inovação que pautam as intervenções que 

leva a cabo. Mais recentemente, entenderam alargar e reforçar a sua intervenção, por 

via da abertura do “Centro Vida a Cores”, que permite dar continuidade às valências 

anteriormente enumeradas, mas também assegurar novas respostas, como sendo um 

Centro de Dia e uma Creche (com capacidade para 33 crianças). No entanto, verifica-se 

que o espaço atual onde esta Associação desenvolve o seu trabalho é manifestamente 

insuficiente, não estando também salvaguardados estacionamentos para pessoas com 

mobilidade reduzida. Neste contexto, a ASPEV apresentou a esta Câmara Municipal um 

pedido excecional de atribuição de subsídio, para apoio ao arrendamento do novo 

espaço (num valor de €18.000,00), para o processo de adaptação e licenciamento do 

projeto de arquitetura (no valor de €12.000,00) e para a realização de obras de 

adaptação das suas instalações (que perfazem um valor de €15.000,00). A ASPEV 

apresenta os requisitos expressos no artigo 6º do Regulamento de Apoio às 

Instituições de Solidariedade Social (n.º 607/2010 de 15 de julho) pelo que, em 

reconhecimento do interesse deste serviço para a comunidade, e considerando que o 

Município nutre o dever de criar as condições e os meios necessários às instituições de 

solidariedade social para o desenvolvimento das suas atividades, submete-se para 

aprovação a presente proposta de atribuição de um subsídio ao abrigo do n.º 6º do 

artigo 9.º do referido Regulamento, no valor de €45.000,00 (quarenta e cinco mil 

euros).” 

DELIBERADO 

 

 

40. AÇÃO SOCIAL – SUBSÍDIOS PARA A AQUISIÇÃO DE TRÊS ELETRODOMÉSTICOS – 

Presente a seguinte informação: “Foram rececionadas na Divisão de Ação Social duas 

candidaturas para apoio na aquisição de três eletrodomésticos, neste caso, duas máquinas de 

lavar roupa e um frigorífico. Após análise destas candidaturas e subsequentes estudos 

efetuados pelos nossos serviços, apresentam-se de seguida os dados da caracterização 
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socioeconómica dos agregados familiares, bem como o valor respetivo da comparticipação a 

atribuir: 

Nº Processo Freguesia Rendimento P/ Capita Subsídio a 
atribuir 

157245837/22 Ponte €14,21 €445,00 

131181335/22 Caldelas €264,94 €275,00 

Assim, submete-se para aprovação, ao abrigo da alínea a) do artigo 2º do Regulamento 

Municipal para Atribuição de Apoios a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, a concessão 

destes subsídios aos requerentes, no valor de €720,00 (setecentos e vinte euros). Por forma a 

garantir que o subsídio atribuído é efetivamente utilizado na aquisição dos bens em cima 

identificados, deve o pagamento ser efetuado diretamente pela Câmara Municipal ao 

fornecedor dos mesmos, mediante a apresentação da respetiva fatura comprovativa.” 

DELIBERADO 

 

 

41. CULTURA – FESTAS DE INTERESSE CONCELHIO – APOIOS FINANCEIROS PARA AS 

FESTAS QUE SE REALIZAM NO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2022 – Presente a 

seguinte proposta: “As festas populares são tempo e espaço de encontro, de convívio, 

de recriações de manifestações sociais e culturais marcantes da nossa tradição e 

cultura que contribuem sobremaneira para a preservação da nossa identidade e 

memória coletivas. Dadas as restrições a que estiveram e continuam a estar sujeitas no 

quadro das medidas de combate à pandemia de COVID-19, muitas das festas apoiadas 

normalmente viram a sua realização suspensa durante os dois anos transatos. Por 

outro lado, a realização das respetivas edições de 2022 reveste-se, ainda, de alguma 

incerteza. Deste modo, e com o propósito de evitar a cativação de recursos financeiros 

que podem vir a não ser utilizados, optou-se por propor a atribuição quadrimestral de 

apoios financeiros às festas que tenham expressamente confirmado a sua realização 

no quadrimestre correspondente, em resposta à comunicação por escrito solicitando 

informação sobre a dita realização. Esta decisão não prejudica a atribuição de apoios 

às festas que vinham sendo apoiadas, designadamente aquelas que foram objeto de 

apoios financeiros em 2020. Assim, pela sua inestimável relevância cultural e turística 
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proponho a atribuição dos seguintes subsídios às Festas que confirmaram 

expressamente a sua realização de maio a agosto de 2022, totalizando €113.810,00: 

FESTAS INTERESSE CONCELHIO 
2º QUADRIMESTRE DE 2022  

FESTA (ENTIDADE) MONTANTE PROPOSTO MÊS DE 
REALIZAÇÃO 

 

Festas de Santo Amaro de Mascotelos (Fábrica da Igreja Paroquial de S. 
Vicente de Mascotelos) 1 € 210,00 JANEIRO  

Festas de Nossa Senhora da Luz Creixomil (Comissão de Festas) 2 € 400,00 ABRIL  

Festa da Senhora do Ó (Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de 
Corvite) 1 € 600,00 ABRIL  

Festas de Pevidém (S. Jorge) (Ass. de Festas de S. Jorge - Pevidém) 1 € 5 000,00 ABRIL  

Festas de Nossa Senhora do Rosário Prazins Santo Tirso (Fábrica da Igreja 
Paroquial Santo Tirso Prazins) € 600,00 MAIO  

Festas das Cruzes (Freguesia de Serzedelo) € 5 000,00 MAIO  

Festas de São Cristóvão (Fábrica da Igreja de S. Cristóvão de Selho) € 600,00 MAIO  

Festas de Nª Srª. do Rosário de Prazins Sta. Eufémia (Comissão de Festas) € 600,00 MAIO  

Festa Nossa Senhora de Fátima de Tabuadelo (União das Freguesias de 
Tabuadelo e São Faustino) € 600,00 MAIO  

Festa de Santo António de Barco (Freguesia de Barco) € 600,00 JUNHO  

Ronda da Lapinha (Irmandade de N. Sra. da Lapinha) € 800,00 JUNHO  

Festas de Stº António (Grupo Cultural e Recreativo da Cruz de Pedra)  € 1 000,00 JUNHO  

Festas de S. João de Calvos (Freguesia de Lordelo)  € 600,00 JUNHO  

Festa Nossa Senhora do Rosário (Freguesia de Nespereira) € 600,00 JUNHO  

Festa do Corpo de Deus - Confraria Santíssimo Sacramento da Insigne e Real 
Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira € 600,00 JUNHO  

Festas de S. Tiago (Freguesia de Ronfe) € 5 000,00 JULHO  

Festas S. Tiago de Candoso (Paróquia de S. Tiago de Candoso) € 600,00 JULHO  

Festas de Santa Maria de Atães (União de Freguesias de Atães e Rendufe) € 600,00 JULHO  

Marcha Gualteriana (Associação Recreativa da Marcha Gualteriana) € 85 000,00 AGOSTO  

Festa Senhora de Fátima de Rendufe (União de Freguesias de Atães e 
Rendufe) € 600,00 AGOSTO  
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Festas de N. S. do Rosário Souto Santa Maria (Associação Santa Maria Com 
Vida de Souto Santa Maria) € 600,00 AGOSTO  

Festa de Nª. Srª. Da Ajuda Moreira de Cónegos (Comissão de Festas) € 600,00 AGOSTO  

Festa de Nossa Senhora do Rosário de Brito (Freguesia de Brito) € 600,00 AGOSTO  

Festas de Nossa Senhora da Assunção de Vila Nova de Sande (Fábrica da 
Igreja da Paroquia de Santa Maria de Vila Nova de Sande) € 600,00 AGOSTO  

Festa Santíssimo Sacramento e Nossa Srª. Rosário (Confraria do Santíssimo 
Sacramento Souto S. Salvador) € 600,00 AGOSTO  

Festas Nossa Senhora do Leite (Fábrica da Igreja Paroquial de São Jorge de 
Selho) € 600,00 AGOSTO  

Festa da Paróquia de S. Lourenço de Calvos - (Fábrica da Igreja Paroquial de 
Calvos) € 600,00 AGOSTO  

TOTAL € 113 810,00    
 1Festas comprovadamente realizadas no primeiro quadrimestre, mas cuja confirmação 

escrita de realização foi rececionada após agendamento da respetiva proposta. 
2Correção de lapso constante da proposta do 1º quadrimestre: esta Festa é 

normalmente contemplada com um subsídio de €1.000,00, tendo então sido 

atribuídos apenas €600,00. Os subsídios deliberados serão processados após 

requerimento das entidades interessadas. Os pagamentos só serão efetuados após 

prova documental, por parte das entidades beneficiárias, da respetiva constituição 

pública (escritura notarial, estatutos e publicações obrigatórias), bem como de 

evidências de realização da Festa. Os subsídios atribuídos a Freguesias ficam 

condicionados à sua aprovação pela Assembleia Municipal. As entidades devem ainda 

apresentar certidão de situação regularizada perante a Segurança Social e as Finanças, 

sem as quais o pagamento não poderá ser efetuado. Em todos os casos, o apoio 

concedido deverá ser publicamente divulgado, designadamente pela inclusão do 

logótipo do Município de Guimarães em cartazes e outros suportes promocionais e a 

menção “Com o apoio do Município de Guimarães”.” 

DELIBERADO 

 

 

42. CULTURA – FESTIVAL VAUDEVILLE RENDEZ-VOUS 2022, 2023 E 2024 – 

APROVAÇÃO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO – Presente a seguinte proposta: 

“Vaudeville Rendez-Vous é um festival internacional de artes performativas com 
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características únicas, dedicado exclusivamente ao universo do teatro físico e do circo. 

Com a primeira edição a ser organizada pelo Teatro da Didascália em parceria com o 

Município de V. N. de Famalicão, as edições seguintes tiveram também como parceiros 

os Municípios de Guimarães, Barcelos e Braga. O Acordo de Parceria estabelecido em 

2018 entre a Associação de Municípios Quadrilátero Urbano e os seus Municípios 

constituintes estabeleceu a partilha de responsabilidades financeiras tendo em vista a 

realização das edições de 2019, 2020 e 2021 do Festival Vaudeville Rendez-Vous. Em 

face da avaliação muito positiva das anteriores edições, proponho a renovação 

daquele acordo de colaboração, através da aprovação da minuta anexa, que 

estabelece as obrigações das partes tendo em vista as edições do Festival em 2022, 

2023 e 2024, pressupondo a assunção, por parte do Município de Guimarães, de uma 

despesa anual de €40.000,00 com a contratação do Teatro da Didascália, autor e 

produtor do Festival Vaudeville Rendez-Vous, a que acrescerão, na fase da sua 

realização, despesas e responsabilidades de natureza logística.” (Anexo 24) 

DELIBERADO 

 

 

43. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 

DELIBERADO 

 

 

 

A REUNIÃO TERMINOU ÀS ________ HORAS 

 

ASSINATURAS: 
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PRESIDENTE: 

______________________________ 

 

 

SECRETÁRIA: 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 


